
MODÜL ADI: Modül 5: Sosyal Girişimci olarak benim Potansiyelim 

 

 

 

 

 

 

 

Modül İçeriği: Konular 

 

1.    Sosyal Girişimci Olmak  
a. Sosyal Girişimci olmak için potansiyelim 

b. Etkili bir Sosyal Girişimci olmak için gerekli temel beceriler 

c. Sosyal Girişimci olmak için izlenmesi gereken adımlar 

2.  Yansıtıcı Uygulamalar 

3.   E-portföy ve dijital kaynaklar 
a.        Bir sosyal girişimci olarak kendinizi ve sosyal girişiminizi pazarlamakta dijital kaynakların önemi  

4.  Öğrenim Yolculuğu 
a. Kişisel Gelişim  

b. Dil ve iletişim becerileri   

c.         Dijital Beceriler 

Öğrenme Çıktıları K S A Değerlendirme Değerlendirme 

Sosyal Girişimi ve Sosyal Teşebbüsü pazarlamada e-portfolyonun 

önemini değerlendirir. 

  √ Süreç Değerlendirmesi:  

 İngilizce'de yeniliklere açıklık 

 İngilizce kullanımında güven ve yeterlilik  

 Dil aracılığıyla bilişsel yetenekler geliştirme 

  

Sunum ve yazılı değerlendirme:  

 Etkili bir sosyal girişimci olabilmek için 

öğrenme yolculuğunu rapor et. 

 Bir Sosyal Girişim planı tasarlarken farklı e-

kaynaklar yaratmak. ( iş planının video sunumu, e-

portfolyo vb.) 

 

E-portföy Yansıması:  

 Bir sosyal girişimci olma kendi 

potansiyelini düşün  

  

Sosyal girişimcilik içeriğine uygun İngilizce konuşma dili, okuma ve 

yazma aktiviteleri, modül ile birleştirilecek; Öğrenci ve eğitmen için 

bütünsel bir öğrnme deneyimi oluşturmak adına çeşitli dijital 

öğrenme stratejileri kullanılması pekiştirilecek.  

Dil kullanımının tüm ürünleri icra edilecek: sözlü, jest ve mimikler, 

işaret dili, yazılı, görsel, elektronik ve dijital. 

  

Dijital stratejilerle birleştirilmiş tüm öğretme metodlarının odak 

noktaları şunlar olacak şekilde yerleştirilecek: 

 İngilizce aracılığıyla iletişerek ilişkiler geliştirmek 

 İngilizce'nin dil yapısını ve içeriğini anlamak 

 İngilizce'yi keşfetmek ve kullanmak  

 

1.        Yansıtıcı uygulama teknikleri 

2.        Etkili İletişim Teknikleri 

3.        E-portfolyolar 

4.        Dijital kaynaklar  

  

Yukarıdaki liste, belirli modüller ile değişecek 

Sosyal Girişimci olma yolunda iletişim, derinlemesine düşünme ve 

dijital okur-yazarlık becerilerinin önemini kavrar. 

  √ 

Etkili bir sosyal girişimci olmak adına öğrenme sürecini raporlaştırır. √   

Sosyal girişimci olma sürecinin içerdiği adımları belgeler. √   

Sosyal Girişim Planı oluştururken çeşitli e-kaynaklar üretir.  √  

Bir sosyal girişimci olma yolunda kendi potansiyelini yansıtır.  √    

Modül Açıklaması: 

Bu modül, öğrencilere başarılı bir sosyal girişimci olmak için sahip 

oldukları potansiyeli göstermek adına daha önceki modüllerden 

öğrendiklerini pekiştirmelerine ve yansıtlamarına olanak tanır. Modül, 

aynı zamanda, öğrencilerin kendilerini bir sosyal girişimci olarak ve 

sosyal girişimlerinin reklamını yapmak için e-portfolyo ve sijital 

kaynaklar geliştirmenin önemini gösterir. Öğrenciler müfredat boyunca 

e-portfolyo hazırlıyor olacaklar. Bu yaklaşım öğrencilerin öğrenmekeri 

üzerinde yansıma sağlayacak. Bu durum, aynı zamanda, öğrencilerin 

bu programı sosyal iş planı formunda kullanışlı bir çıktı ile 

sonlandırmasını sağlayacak.  

Modül ( 5 saati Bağımsız Çalışma olmak üzere ) 20 Ders saati içerir 

  


